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THÔNG TƢ 

Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp 

giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 

tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của 

Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tiêu chí và thủ tục cấp 

giấy chứng nhận kinh tế trang trại như sau: 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn về tiêu chí xác định kinh tế trang trại, thủ tục 

cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại.  

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chí xác định kinh tế trang trại theo quy định của 

Thông tư này; 

2.  Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc cấp, cấp đổi, cấp lại và thu 

hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

Điều 3. Phân loại trang trại 

1. Các trang trại được xác định theo lĩnh vực sản xuất như sau: 

a) Trang trại trồng trọt; 

b) Trang trại chăn nuôi; 

c) Trang trại lâm nghiệp; 

d) Trang trại nuôi trồng thuỷ sản; 

đ) Trang trại tổng hợp. 
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2. Trang trại chuyên ngành (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản) là trang trại có tỷ trọng giá trị sản lượng nông sản hàng hóa của ngành 

chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng hóa của trang trại trong năm. 

Trường hợp không có ngành nào chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản lượng hàng 

hóa thì được gọi là trang trại tổng hợp. 

Điều 4. Quyền lợi và nghĩa vụ của chủ trang trại 

Chủ trang trại được hưởng các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển 

và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định hiện hành. 

Chƣơng II 

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH KINH TẾ TRANG TRẠI 

Điều 5. Tiêu chí xác định kinh tế trang trại 

Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau: 

1. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt: 

a) Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 

- 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long;  

- 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại. 

b) Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm. 

2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 

triệu đồng/năm trở lên; 

3. Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và 

giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên. 

Điều 6. Thay đổi tiêu chí xác định kinh tế trang trại 

Tiêu chí xác định kinh tế trang trại được điều chỉnh phù hợp với điều kiện 

kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, ổn định trong thời gian tối thiểu 

là 5 năm. 

Chƣơng III 

THỦ TỤC CẤP, THU HỒI 

GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI 

Điều 7. Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận 

kinh tế trang trại 

Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây 

gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) là cơ quan cấp, cấp đổi, cấp lại và thu 

hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 
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Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu 

quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 

2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp 

đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích 

đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất 

ổn định, không có tranh chấp. 

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

1. Chủ trang trại có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy chứng 

nhận kinh tế trang trại trong các trường hợp sau: 

a) Thay đổi tên chủ trang trại; 

b) Thay đổi về lĩnh vực sản xuất của trang trại. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại: 

a) Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo 

mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp; 

c) Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại với trường 

hợp thay đổi tên chủ trang trại. 

Điều 10. Trình tự cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

1. Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 (một) 

bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 (đối với trường hợp đề nghị cấp mới), tại Điều 

9 (đối với trường hợp đề nghị cấp đổi) của Thông tư này tại Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi trang trại sản xuất. 

Đối với cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn nhiều xã thì cá nhân, hộ gia đình 

tự quyết trong việc lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp xã nào nộp hồ sơ cho thuận 

tiện nhất. Trường hợp cấp đổi, chủ trang trại nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ khi có đủ giấy tờ theo quy định 

tại Thông tư này và phải được điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị cấp, cấp 

đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Uỷ ban nhân dân 

cấp xã phải trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn 

trả kết quả.  

3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban 
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nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận 

kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế 

trang trại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Trường hợp không xác nhận Đơn đề nghị cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận 

kinh tế trang trại, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do 

cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận 

kinh tế trang trại theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 

này cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, nếu có đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 8, 9 của Thông tư này; 

b) Thỏa mãn tiêu chí xác định kinh tế trang trại theo quy định tại Điều 5 

của Thông tư này. 

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp được chuyển đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã và trả cho chủ trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ 

ngày cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Trường hợp không cấp, không cấp 

đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải gửi văn 

bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người 

nộp hồ sơ.  

5. Nếu sau 13 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ mà không nhận được 

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại hoặc không nhận được thông báo không cấp, 

cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại thì người đề nghị cấp, cấp đổi giấy 

chứng nhận có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.  

Điều 11. Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại  

Trường hợp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bị mất, cháy, rách, nát chủ 

trang trại nộp Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện 

theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và Giấy 

chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp trong trường hợp rách, nát tới Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, 

hộ gia đình.  

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế 

trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Điều 12. Thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

1. Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bị thu hồi trong các trường hợp sau: 

a) Trang trại chấm dứt hoạt động sản xuất; 



 5  

b) Trang trại có diện tích đất sử dụng giảm xuống dưới mức quy định 

hoặc trong ba năm liền không đạt tiêu chuẩn quy định về giá trị sản phẩm hàng 

hoá nông, lâm, thủy sản. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

3. Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại được gửi cho chủ 

trang trại và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trang trại bị thu hồi Giấy chứng 

nhận kinh tế trang trại. 

Chƣơng IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm 

chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.  

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 

a) Thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế 

trang trại trên địa bàn huyện; 

b) Hàng năm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về trang trại cấp tỉnh về 

tình hình cấp, cấp đổi, thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn 

huyện. 

3. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp, 

cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận nhận kinh tế trang trại cho các hộ gia đình, cá 

nhân có nhu cầu; tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra, xác nhận đơn đề nghị cấp, cấp đổi 

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại; chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; tiếp nhận kết quả từ Ủy ban nhân dân cấp huyện và trả cho người nộp hồ 

sơ; lưu trữ thông tin và theo dõi tình hình sản xuất của các trang trại trên địa 

bàn, nếu có thay đổi về loại hình sản xuất, chủ sở hữu, quy mô sản xuất thì phải 

thông báo cho chủ trang trại để làm thủ tục cấp đổi và báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp huyện ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo quy 

định. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thống Kê các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hàng năm tổng hợp tình hình phát 

triển kinh tế trang trại và việc cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại của địa 

phương báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thống Kê. 

Điều 14. Điều khoản thi hành 

1. Giấy chứng nhận kinh tế trang trại được cấp theo tiêu chí cũ không còn 

hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Các trang trại có nhu cầu 



 6  

cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại phải làm thủ tục đề nghị cấp mới theo 

quy định tại Thông tư này. 

2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông 

tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 13/6/2000 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê về hướng dẫn tiêu chí xác định 

kinh tế trang trại và Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 4/7/2003 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch 

số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn 

vướng mắc, các địa phương phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để kịp thời bổ sung, sửa đổi./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP. trực thuộc TW; 

- Văn phòng TW Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Toà án Nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Cục Thống kê các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Website Chính phủ, Website Bộ NN & PTNT; 

- Công báo; 

- Lưu VT, KTHT.T:ần Văn Môn 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hùng 
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Phụ lục I 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số   27  /2011/TT-BNNPTNT 

ngày   13    tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 UBND Tỉnh .............................. 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 UBND huyện (quận, thị xã, TP) ............................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ) .............................. 

Căn cứ  Thông tư số 27./2011/TT-BNNPTNT ngày ..13..../.4../2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

hướng dẫn tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 
 

CHỨNG NHẬN 
 

 Trang trại của Ông (bà)  ...........................................................................................  năm sinh ......................... 

Hộ khẩu thường trú ..............................  ............................................................................................................. 
 

                   ĐẠT TIÊU CHÍ KINH TẾ TRANG TRẠI 

 

Địa điểm trang trại  ............................................................................................................................................  

Lĩnh vực sản xuất của trang trại .........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

   

................, ngày ......... tháng ...... năm ......... 

TM. UBND huyện (quận, thị xã, thành phố) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

Số ............/........./CNKTTT 
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Phụ lục II 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số   27 /2011/TT-BNNPTNT 
ngày  13      tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

KINH TẾ TRANG TRẠI 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện ................................. 

Họ và tên chủ trang trại hoặc (đại diện hộ gia đình trang trại):...............................Nam/Nữ 

Năm sinh ............................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân số............................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:..................... ...  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)................................................  

Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp ...................................   

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................  

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thông tin sau: 

1. Địa điểm trang trại: ........................................................................................................  

2. Lĩnh vực sản xuất của trang trại: ...................................................................................  

3. Diện tích đất của trang trại: Tổng diện tích đất nông nghiệp (ha): ...............................  

Trong đó: +) Diện tích đất lâm nghiệp: .............................................................................  

 +) Diện tích các loại đất nông nghiệp khác: .....................................................  

4. Giá trị sản lượng hàng hóa năm liền kề: 

TT Tên sản phẩm 
Sản lượng hàng hóa Giá bán sản 

phẩm (1000 đ) 

Giá trị sản lượng 

hàng hóa trong 

năm 
Đơn vị tính Số lượng 

      

      

 Tổng cộng     

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính 

xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./. 

 .........., ngày .... tháng .... năm ....... 

Ngƣời làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (về lĩnh vực sản xuất, giá trị sản lượng 

hàng hóa của trang trại) 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

                                                                  Ngày….. tháng…. năm ….. 

                                                                 TM. Uỷ ban nhân dân 

                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



  

Phụ lục III 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số   27 /2011/TT-BNNPTNT 

ngày  13      tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN 

KINH TẾ TRANG TRẠI 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện ................................. 

Tôi là:............................... .............................................................................. Nam/Nữ 

Năm sinh ......................................................................................................................   

Chứng minh nhân dân số...........................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:.................... 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).......................................... 

Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp ..............................   

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................  

Địa điểm trang trại: ......................................................................................................  

Lĩnh vực sản xuất của trang trại: ..................................................................................  

Đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thay đổi sau: 

1. Thay đổi chủ trang trại: 

- Họ tên chủ trang trại cũ: ............................................................................................  

- Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................  

- Lý do thay đổi chủ trang trại: ....................................................................................  

2. Thay đổi lĩnh vực sản xuất của trang trại: 

- Lĩnh vực sản xuất của trang trại trong giấy chứng nhận kinh tế trang trại cũ: ..........   

- Lĩnh vực sản xuất hiện tại của trang trại:  .................................................................  

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính 

xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./. 

 .........., ngày .... tháng .... năm ....... 
Ngƣời làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 
- Chủ trang trại:  ........................................................................................................  
- Lĩnh vực sản xuất của trang trại (trang trại trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, 

nuôi trồng thủy sản, tổng hợp): ...................................................................................  

 
                                                                  Ngày….. tháng…. năm ….. 

                                                                 TM. Uỷ ban nhân dân 

                                                                       (Ký, ghi rõ họ  tên, đóng dấu) 



  

Phụ lục IV 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số  27 /2011/TT-BNNPTNT 

ngày  13  tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 

KINH TẾ TRANG TRẠI 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện ................................. 

Tôi là:............................... .................................................................................... Nam/Nữ 

Năm sinh ............................................................................................................................  

Chứng minh nhân dân số................................ngày cấp...../..../.......Nơi cấp:..................... 

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)................................................ 

Ngày cấp.............../....../......Ngày hết hạn......./....../......... Nơi cấp ...................................   

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................  

Số Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp:……….…………ngày cấp……….. 

Lý do đề nghị cấp lại: ........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Để thuận tiện trong hoạt động, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp lại giấy 

chứng nhận kinh tế trang trại.  

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính 

xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./. 

 

 .........., ngày .... tháng .... năm ....... 
Ngƣời làm đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
 

 


